Θα γυρίσει ο τροχός
Στίχοι:Δημήτρης Τσάφας & Γιώργος Τσαλίκης
& Μάριος Χαπέρης
Μουσική:Κώστας Μηλιωτάκης

Εκτελέσεις:
ώργος Τσαλίκης
Νίκος Ζωιδάκης

Εγώ τα πάντα σου `δωσα και έμεινα στον άσσο
με έχεις φτάσει στο αμήν, ώρα μου να ξεσπάσω.
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Είχε την ευκαιρία της, να ΄ρθει να μετανιώσει
άσ’ την να ζει στον κόσμο της, ρε Γιώργη θα πληρώσει.
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Θα βγω απόψε να τα πιω, να το γιορτάσω
για `σένα δε θα τρελαθώ, σιγά μη σκάσω.
άδεια μου έδωσε ο Θεός, για να αμαρτήσω
είναι σειρά μου τώρα πια, για να σε φτύσω.
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Θα γυρίσει ο τροχός, δε θα υπάρχεις πια για `μένα
και θα γίνεις προσεχώς, περασμένα ξεχασμένα.
θα γυρίσει ο τροχός, δε θα υπάρχει πια για `μένα
και τα βράδια που πονάς, από μένα κερασμένα.
Με έβλεπες στα χάλια μου και έκανες πως λυπάσαι
δεν έμαθες να σέβεσεαι, μάθε να με φοβάσαι.
Μην ασχολείσαι πια με αυτήν, να δω ποιος θα την σώσει
θα έρθει η ίδια η ζωή, στο τέλος να τη στρώσει.
Θα βγω απόψε να τα πιω, να το γιορτάσω
για `σένα δε θα τρελαθώ, σιγά μη σκάσω.
άδεια μου `δωσε ο Θεός, για να αμαρτήσω
είναι σειρά μου τώρα πια, για να σε φτύσω.
Θα γυρίσει ο τροχός, δε θα υπάρχεις πια για μένα
και θα γίνεις προσεχώς, περασμένα ξεχασμένα.
θα γυρίσει ο τροχός, δε θα υπάρχει πια για `μένα
και τα βράδια που πονάς από μένα κερασμένα.
Άσ’ την να πάει άστηνα, εδώ πληρώνονται όλα
κοίτα εσύ την πάρτη σου, προχώρα και ξεκόλλα.
Άστην για τον επόμενο, εμείς πάμε για άλλα
σου το ΄λεγα απ’ την αρχή πως ήτανε .............

Βρίσε όσο θές λέγε ότι θές, δε θα γυρίσω,
άσε τις μαγκιές ξέρω ότι κλαις, δεν κάνω πίσω.
Βρίσε όσο θές λέγε ότι θές, δε θα γυρίσω,
άσε τις μαγκιές ξέρω ότι κλαις, δεν κάνω πίσω.
Καταχώριση στο stixoi.info: marinosgate1, Marinos Porfyriou, 08-08-2014
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=59757
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